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  : انجام پژوهش تعيين نسبت جنسي در نوزادان زاده شده در شهر شيراز و بررسي عوامل موثر بر آن چاپ شده -

بهار و تابستان از انتشارات كميته تحقيقات دانشجويي و گردآوري  4و  3در مجله دانشجو و پژوهش  سال هفتم شماره 
  1379بهداشت و پژوهش مركز بهداشت استان فارس زمستان شده در نشريه 

  
   دانشگاه علوم پزشكي مازندران –ب 

  مجري طرحهاي تحقيقاتي -1
بستن لوله در زن و (اندازه گيري ضريب تبديل سال  زوج تحت پوشش باروري براي چهار روش جلوگيري از حاملگي -

  )ام يافتهاتم(1382 –در شهر ساري ) نورپلنت , آي يو دي , مرد
ات همه طبررسي آگاهي و نگرش پرسنل بهداشتي درماني بيمارستانهاي امام خميني و بوعلي سينا ساري در مورد احتيا-

  ) اتمام يافته(1382 - جانبه
 –بررسي ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشكده پزشكي ساري در مورد آموزش مهارتهاي ارتباطي به دانشجويان پزشكي -

  )يافتهاتمام (1383
درمان و پيشگيري چهار بيماري منتقلـه  از راه  ‚بررسي آگاهي و عملكرد  پزشكان عمومي شهر ساري در مورد تشخيص -

   )اتمام يافته ()كالميديا, سوزاك, سيفليس , تريكومونيازيس (جنسي 
اتمام (1383 –كي ساري درمان و نسخه نويسي بيماريهاي شايع در كارورزان دانشكده پزش, ارزيابي مهارتهاي تشخيص -

  )يافته
  
  مورد 12اي تحقيقاتي ههمكار طرح -2
  
  مقاالت -3
چـاپ شـده در مجلـه     1380 –در كاركنان دانشكده پزشكي شـيراز   SF-36بررسي روايي و پايايي پرسشنامه سالمتي -

   )1381منتشر شده در زمستان ( 38شماره ,  1381بهار , هشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان وپژ –علمي 
ارائه شده بصورت پوستر در شانزدهمين . 1380 –سال شهر شيراز  35بررسي عوامل خطر سرطان پستان در زنان باالي -

  .در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان شده چاپ و  1382 -كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي شيراز 
ارائـه شـده در    سي بيماريهاي شايع در كارورزان دانشكده پزشـكي سـاري  درمان و نسخه نوي, ارزيابي مهارتهاي تشخيص  -

  1385هشتمين همايش كشوري آموزش پزشكي كرمان 
 –بررسي ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشكده پزشكي ساري در مورد آموزش مهارتهاي ارتباطي به دانشـجويان پزشـكي    -

  1385رمان ارائه شده در هشتمين همايش كشوري آموزش پزشكي ك 1383
  
  
  
  



 

  
  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر -ج
  
  مجري طرحهاي تحقيقاتي -1
بررسي ميزان تغيير در برخي عوامل خطر و شيوه زندگي پس از اولين سكته قلبي در بيماران بستري شده  -

  1386-87بوشهر ) س(بيمارستان فاطمه زهرا   CCUدر 
در مورد  استان بوشهرپرسنل بهداشتي درماني بيمارستانهاي و اظهار عملكرد بررسي آگاهي و نگرش  -

  )اتمام يافته(1384 -ات همه جانبهطاحتيا
بررسي كيفيت برگزاري گزارش صبحگاهي در بخش هاي ماژور بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشكي  -

   1387بوشهر در سال 
  1387مورد كيفيت آموزش درمانگاهي بررسي ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشكده پزشكي بوشهر در -
مسموميت با مواد سوزاننده در كودكان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني علي  ژيكبررسي اپيدميولو -

  در بوشهر 1378-88طي سالهاي ) ع(اصغر
  1391-بررسي سطح سرمي سرب در كودكان بوشهر -
  1380-92سرطان استان بوشهر بررسي ميزان بقاي بيماران ثبت شده در سيستم ثبت  -
  1390و  1385 يدر  استان بوشهر درسالها يبه زندگ ديبررسي و مقايسه  ام -
  1392و عوامل خطر مرتبط با آن در شهرستان بوشهر در سال  يبروز سكته مغز يبررس -
به بار اول مراجعه كننده  يبا سكته مغز مارانيبه درمان و مراقبت در ب يدسترس تيوضع بررسي  -
  1393 -94فارس بوشهر،  جيخل مارستانيب

  
  مورد 70اي تحقيقاتي ههمكار طرح -2
  
  مورد 26 همكار يا مجري طرح هاي پژوهش در آموزش  -3
  
  مقاالت -3
-1383بررسي ميزان بروز فيستول در بيماران تحت عمل ترميم شكاف كام در بيمارستان بو علي ساري  -1

  .47، سال پانزدهم، شماره 1384پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران،  -نامه دانشگاه، مجله علمي .1376
  
در كارورزان دانشكده پزشكي سـاري در   OSCEبررسي توانايي نسخه نويسي ده بيماري شايع با روش   -2

  51، دوره شانزدهم، شماره 1385، )دو ماه نامه(مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران .1383تابستان 
  



 

همه گير شناسي لپتوسپيروزيس در مناطق روستايي شهرستان قائم شهر مازندران در شهريور و مهر ماه  -2
  . 53، دوره شانزدهم، شماره 1385، ) دو ماه نامه( مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران .1383

  
هيپوكسيك انسفالو پاتي  بستري شده در بيمارستان  -ررسي عاقبت و بقاي نوزادان مبتال به ايسكميكب -3

   1سال نهم، دوره نهم، شماره ، 1385دو فصلنامه طب جنوب،  .  1378-85بوشهر،) ع(حضرت علي اصغر 
 

  
، 1385دو فصلنامه طب جنوب،  .1380-85سال بوشهر؛  16بررسي بروز موارد حيوان گزيدگي در كودكان زير  -4

  .2سال نهم، دوره نهم، شماره 
  

دو فصلنامه طب جنوب،  .بيماري انسداد مزمن ريوي در افراد قلياني، يك مطالعه جمعيتي شاهد دار -5
  .2سال نهم، دوره نهم، شماره ،1385

 
دو  .دلفي تعيين اولويتهاي پژوهشي پرستاري از ديدگاه پرستاران شاغل در شهرستان بوشهر به روش -6

   2سال دهم، دوره دهم، شماره ، 1386فصلنامه طب جنوب، 
 
دو فصلنامه طب  .بررسي اثر دانه گياه اسفرزه بر ميزان سطوح تري گلسيريد و ليپو پروتئين هاي سرمي -7

  2سال يازدهم، دوره يازدهم، شماره ، 1387جنوب، 
 
نشانگان پيش از قاعـدگي در خـانم هـاي     بررسي شيوع اندوه و افسردگي پس از زايمان و ارتباط آنها با -8

مجله زنـان مامـائي و نـازائي ايـران،      .مراجعه كننده به درمانگاه هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
  دوره دوازدهم، شماره سوم، 1388

 
مقايسه مصرف همزمان فلوكونازول و كلوتريمازول با دوز دنبال شـونده آن در درمـان و عـود واژينيـت      -9

  1سال دوازدهم، شماره ، 1388دو فصلنامه طب جنوب،  .ديدايي راجعه در شهر بوشهركان
 

فصـلنامه طـب    .سندرم پاي بي قرار در بيماران دياليزي استان بوشهر و رابطه آن با ميزان فـريتين سـرم   -10
  3سال دوازدهم، شماره ، 1388جنوب، 

  
 .بيماران اطفـال تحـت كاتتريزاسـيون قلبـي    مقايسه اثر پروپوفول با كتامين براي ايجاد آرام بخشي در  -11

 1سال سيزدهم، شماره ، 1389فصلنامه طب جنوب، 

  



 

. ارزيابي فرايند آموزش مداوم پرسنل آزمايشگاهي شاغل در مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي بوشهر -12
  )13پي در پي ( 2پژوهش در آموزش علوم پزشكي، دوره دوم، شماره 

  
مامـايي دانشـگاه علـوم    -يان و مربيان دانشكده هاي پيراپزشـكي و پرسـتاري  مقايسه ديدگاه دانشجو -13

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، دوره هشتم، . 1387پزشكي بوشهر در مورد محيط آموزش باليني در سال 
 .شماره اول

 كيسـتيك  پلـي  سـندرم  مبـتال بـه   زنان در تخمكگذاري القاي در لتروزول و كلوميفن تأثير مقايسه  -14
 طـب  فصـلنامه . قاسـمي  صـغري   ,منشـي  حسام الـدين   ,معتمد نيلوفر ،احمدي شهناز رحماني، الهام. تخمدان

 .1391 پاييز، 193-200صفحه  ،3 شماره پانزدهم، سال. جنوب

 خـرم  رزيتا جمند، طيبه اكابريان، شرافت. شيرخواران رشد روي بر تكميلي روي سولفات تأثير بررسي  -15

 .52-59، 1391 زمستان 27 شماره  7 دوره پرستاري پژوهش. معتمد نيلوفر بحريني، مسعود رودي،

 علـوم  دانشـگاه ) س(زهرا  فاطمه حضرت آموزشي بيمارستان ويژه مراقبت بخشهاي عملكرد بررسي  -16
 ،معتمـد  نيلـوفر  حيـدري،  حسـين  بحتـوئي،  مهـرزاد . APACHE II score از استفاده با بوشهر پزشكي

، زمسـتان  317-326صـفحه   ،4 شـماره  پـانزدهم،  سـال . جنـوب  طب فصلنامه. فرزام حسين انوري پور، عبدالرسول
1391. 

، شـهناز  گيسو حاتمي. 1391در زنان باردار بوشهر D  هيدروكسي ويتامين - 25بررسي سطح سرمي   -17
، صـفحه  6سـال شـانزدهم، شـماره    . نوبب جدوماهنامه ط. ، سيد سجاد اقبالي، سارا اميرانينيلوفر معتمد، احمدي

418-410  

واريسـال زوسـتر در دختـران     سرواپيدميولوژي روبال، سايتومگالوويروس، هرپس سـيمپلكس و   -18
 .دبيرستاني و دانشگاهي بوشهر

مثبـت بيمارسـتان هـاي     بررسي مقاومت به آنتي بيوتيك ايمي پنم در نمونه هاي كشـت خـون    -19
 1389سال  -آموزشي شهر بوشهر 

و  پليكيسـتيك   ميزان پالسمايي پروگرانولين و ريلكسين در خانمهاي مبتال به سندرم تخمدان مقايسه  -20
 نمايه توده بدني طبيعي با افراد سالم

 بيمار تيروئيدكتومي شده 198همبستگي سيتولوژي آسپيراسيون سوزني نازك با هيستولوژي در  -21

 . بوشـهر  يدختـر دانشـگاه هـا    انيدانشـجو  يتيشخص پيو ت يرابطه سندرم قبل از قاعدگ يبررس -22
مجله زنان و مامايي . لو يحاج ميمر ،معتمد لوفرين ، يابيافراس قهيصد ،ينيمسعود بحر ن، ايشرافت اكابر

 .16-9، صفحه 1392، تابستان 56، شماره 16دوره . ايران

 بعد از عمل تونسيلكتومي استفراغ و دگسامتازون در كاهش تهوع و دياثر هيدراتاسيون شد سهيمقا -23

)  vermiculata Suaeda ( تعيين ميزان روغن و درصد اسيدهاي چرب موجود در گياه شور زيست -24
 .جمع آوري شده از سواحل خليج فارس بوشهر



 

ـ سالمند از د ماريبه ب موانع آموزش -25  مارسـتانهاي يب سـالمند بسـتري در   مـاران يپرسـتاران و ب  دگاهي
 1392بوشهر در سال  يدانشگاه علوم پزشك يآموزش

دانشـگاه هـاي علـوم     موانع رشد تفكر انتقادي در كتابخانه هاي دانشگاهي ازديـدگاه دانشـجويان   -26
؛ مجله ايراني آموزش  14)5(. غ جنتي، نيلوفر معتمد، علي حميديميترا با. پزشكي و خليج فارس بوشهر

 .1393مرداد / در علوم پزشكي 

مبتال به تاالسمي  خودمديريتي بر كيفيت زندگي نوجوانان و جوانانبررسي تأثير الگوي توانمندسازي  -27
 .ماژور

28-  
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  1386و  1385ارديبهشت  -يزدپوستر در كنگره آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان و  2ارائه  -



 

كنگره بين المللي اجراي استانداردهاي بين المللي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي در برنامه مقاله و پوستر در  6ارائه  -
                                                                      1387آبان . دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان -جزيره كيش. آموزش پزشكي عمومي

  1388ارديبهشت  -در كنگره آموزش پزشكي شيرازو پوستر مقاله  8ارائه  -
  1389ارديبهشت  -پزشكي ايرانمقاله و پوستر در كنگره آموزش پزشكي دانشگاه علوم  4ارائه  -
  .2010. پوستر در كنگره آموزش پزشكي سنگاپور 3ارائه  -
  1390ارديبهشت -مشهدمقاله و پوستر در كنگره آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  4ارائه  -
  1393ارديبهشت  - يزد كنگره آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكيپوستر در  1ارائه  -
  

  سوابق آموزشي 
  دوران رزيدنتي پزشكي اجتماعي -الف 

  1380-81برگزاري كالسها و كارگاههاي آموزشي ماهانه براي كاروزان و كارآموزان پزشكي طي سالهاي -
  و بوشهر دانشگاه علوم پزشكي مازندران –ب 

زشكي پ, ) اصول اپيدميولوژي(پزشكي اجتماعي دو , ) كليات بهداشت عمومي(تدريس دورس پزشكي اجتماعي يك -
 جهت دانشجويان پزشكي) اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران( 5و پزشكي اجتماعي  ) بهداشت خانواده( اجتماعي سه 

  تاكنون 1381از سال 
و برنامه  اصول اپيدميولوژي , اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران, تدريس دروس اپيدميولوژي بيماريهاي غير واگير  -

 تاكنون 1381از سال  )دانشكده بهداشت(دانشجويان كارشناسي و كارداني  بهداشت  هتجملي مبارزه با بيماريهاي واگير 
، كارداني هوشبري، علوم جمعيت و تنظيم خانواده جهت دانشجويان كارشناسي ارشد قارچ و انگل شناسي درس  تدريس-

 1381از سال  و دندانپزشكي و دانشجويان پزشكي ستاري، مامائي، كتابداري، پرآزمايشگاهي، اطاق عمل، بهداشت محيط
  تاكنون

  1382-83ي طي سال تدريس درس جامعه شناسي پزشكي جهت دانشجويان كارشناسي مدارك پزشك-
تدريس دروس تئوري اصول اپيدميولوژي جهت دانشجويان پرستاري،مامايي، كارداني  و كارشتاسي بهداشت،  -

  .تا كنون 1381قارچ و انگل از سال كارشناسي 
  تا كنون 1381ورزي پزشكي اجتماعي جهت دانشجويان پزشكي از سال برگزاري دوره هاي كارآموزي و كارتدريس و  -
جهت دانشجويان كارشناسي   2و  1، اصطالحات باليني تدريس درس اصطالحات پزشكي، بهداشتي و بيمارستاني -

و  1389سال  در، اصطالحات پزشكي جهت دانشجويان كارشناسي ارشد كتابداري 1391تا  1386كتابداري از سال 
  1391تا  1387و درس زبان تخصصي جهت دانشجويان كارداني فوريتهاي پزشكي از سال  1390

  1389تدريس درس زبان تخصصي جهت دانشجويان كارشناسي بهداشت عمومي از سال  -
  1389از سال  كارشناسي ارشد ميكروب شناسيتدريس درس روش تحقيق جهت رشته  -
  1393خون شناسي و بانك خون  از بهمن ماه سالتدريس درس روش تحقيق جهت رشته كارشناسي ارشد  -
  
  دوره دكتراي پزشكي عمومي در دانشگاه علوم پزشكي مازندران پايان نامه 5استاد راهنما در  -
   در دانشگاه علوم پزشكي بوشهرپايان نامه دوره دكتراي پزشكي عمومي   6استاد راهنما در  -



 

  )مورد 4(در دانشگاه علوم پزشكي مازندران  استاد مشاور در پايان نامه هاي دانشجويان پزشكي -
  )مورد 50(در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر استاد مشاور در پايان نامه هاي دانشجويان پزشكي  -
  )مورد 5(در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كارشناسي ارشد پرستاري استاد مشاور در پايان نامه هاي دانشجويان  -
  دستياري پزشكي اجتماعي پايان نامه دوره 5استاد راهنما در  -
  
  جوايز -ج

  1388استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال  -
كسب رتبه دهم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي بوشهر در  رتبه بندي كشـوري مراكـز مطالعـات و     -

    1387توسعه آموزش در سال 
  )گروه پزشكي اجتماعي(1389كسب رتبه گروه برتر آموزشي دانشگاه در سال  -

  
  سوابق اجرائي 

  ي پزشكي اجتماعي دستياردوره  -الف 
  1379قيق اسفند شركت در كارگاه روش تح-
  1378شركت در بازآموزي يك روزه انتقال خون و فراورده هاي آن اسفند -
  1380كنگو آبان  –شركت در كارگاه آموزشي ايزوالسيون و تب خونريزي دهنده كريمه -
  1373-1377عضو كميته تحقيقات دانشجويي سالهاي -
  1380دستيار ارشد پزشكي اجتماعي -
  تا كنون 92مه دستياري گروه پزشكي اجتماعي، خرداد ماه مدير برنا-
  
  دانشگاه علوم پزشكي مازندران  -ب
  )1382از خرداد (دانشگاه  HSRعضو كميته -

  )1383لغايت بهمن  1382 از مهر ماه(مسئول كميته ارزيابي دروني مركز توسعه آموزش دانشگاه 
  )1383لغايت بهمن  1383از فروردين (عضو هيئت تحريريه مجله نامه دانشگاه -
  )1383لغايت بهمن  1382از مرداد (امعه دانشگاه عضو كميته اطالع رساني عمومي به ج-
  1382-83شركت در جلسات كميته برنامه ريزي در مركز توسعه آموزش در سالهاي -
  1383-84و1382-83استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر -
  1383راه اندازي فيلد بيتوته كارورزي پزشكي اجتماعي ارديبهشت -
  يقاتيداوري مقاالت و طرحهاي تحق-
  )1382آذر ماه (سخنران آموزش مداوم  ويژه پزشكان عمومي -
  بهداشت, پرستاري , دوره  كارگاه روش تحقيق جهت دانشجويان پزشكي  4برگزاري-
  )1383لغايت بهمن  1383از آذر ماه (ساري)ره(مسئول واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان امام خميني -



 

جهت اعضاي هيئت علمي دانشگاه  (MCQ)زش طرح سئوال و آزمونهاي چهار گزينه ايدوره كارگاه  آمو 5برگزاري  -
  علوم پزشكي مازندران

  
  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر -ج

  1385عضو كارگروه بررسي پيش نويس استانداردهاي پايه پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 
  1389فروردين  تا1385دانشگاه علوم پزشكي بوشهر از ارديبهشت مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 

 تاكنون 1384عضو شوراي اخالق دانشگاه علوم پزشكي بوشهر از سال 

   1388تا  1385عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پرشكي بوشهر از سال 
  .1389تا  1385عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر از سال 

  .1389تا  1385عه آموزش دانشگاه علوم پزشكي بوشهر از سال عضو شوراي توس
  و اعضاي كميته تحقيقات دانشجوييدوره  كارگاه روش تحقيق جهت دانشجويان پزشكي  4برگزاري-
  پرسنل شبكه بهداشتي و بيمارستان شهرستان گناوه دوره  كارگاه روش تحقيق جهت   2برگزاري -
  1387جهت دانشجويان دفتر استعدادهاي درخشان  SPSSيق و برگزاري يك دوره كارگاه روش تحق -
  تاكنون 1392انجام مشاوره در مركز توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان شهداي خليج فارس از سال  -
  تاكنون 1393از مهر ماه  مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهرعضو كميته ارزشيابي  -
 
  
  كارگاه ها و دوره هاي آموزشي گذرانده شده 

، تحقيقات مقدماتي و پيشرفته، روش تدريس در گروه هاي كوچك، پزشكي مبتني بر شواهد OSCEارزيابي دروني، 
، نقد و داوري  scientific writing، ينيبال يابي، ارزيني، آموزش بال MCQ ،باليني،روش تحقيق مقدماتي و پيشرفته

  مقاالت
  سطح كانون زبان ايران   12 گذراندن 
  .مختلف كامپيوتر دوره هاي گذراندن 

   1386و همكار پروژه كشوري بار بيماريها  شركت در كارگاه كشوري اندازه گيري بار بيماريها
  شركت در كارگاه متاآناليز

  شركت در كارگاه آناليز متغيرهاي كيفي
  شركت در كارگاه مرور نظام مند

  كارگاه مطالعات كيفيشركت در 
-Certificate in the course of Basics of Health Economics, e-Institute of World Bank, 2013. 
 
-Certificate in the course of Health System Management, e-Institute of World Bank, 2014. 
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